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ในโรงเรียนประถมศึกษาของวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีศรสีะเกษ 
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บทคัดย่อ 
การประเมินผลการกํากับดูแลโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืนในโรงเรียนประถมศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการกํากับดูแลการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืนในโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาสภาพ ผลการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะ
เกษ โดยใช้กรอบการประเมินตาม CIPP Model ได้แก่ การประเมินบริบท (Context) ปัจจัยนําเข้า (Input)  กระบวนการ 
(Process) และผลผลิต (Product) เคร่ืองมือวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามแบบประมาณค่า และการสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง กลุ่มประชากรได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืน โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาศรีสะเกษ ท่ีเข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืนกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะ
เกษ จํานวน 42 โรงเรียน เร่ิมดําเนินการวิจัยระหว่างปีงบประมาณ 2556     

ผลจากการวิจัยประเมินโครงการ พบว่า ด้านบริบท ผู้บริหารครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแสดงความ
คิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นด้วยกับความชัดเจนของระเบียบการปฏิบัติโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืนใน
ระดับมาก  ด้านปัจจัยนําเข้าพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเห็นด้วยกับการท่ีวิทยาลัย
ฯ มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันในระดับมาก ด้าน
กระบวนการพบว่า  กลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยเห็นด้วยกับประเด็นท่ี
วิทยาลัยดําเนินกิจกรรมการผลิตพืชหรือเลี้ยงสัตว์ตามแผนงานกิจกรรมโครงการอย่างเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ด้านผลผลิต
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็นด้วยกับการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ท่ี
สนับสนุนให้โรงเรียนลดภาระค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันใน ระดับมาก จากรายงานการวิจัยประเมินโครงการฯ แม้ว่าจะ
พบว่า การดําเนินโครงการฯ ประสบผลสําเร็จในการสนับสนุนด้านวิชาการและปัจจัยการผลิตแก่โรงเรียนประถมศึกษา ซ่ึงมี
ส่วนส่งเสริมให้โรงเรียนประถมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุดิบสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงส่งผลถึง
ภาวะทุพโภชนาการของเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษาศรีสะเกษ ท่ีมีแนวโน้มจะลดลง
โดยลําดับ แต่จากรายงานการวิจัย ผลการดําเนินโครงการฯ ท่ีเกิดข้ึนมิได้มีหน่วยงานท่ีสนับสนุน มีเพียงวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ  เพียงหน่วยงานเดียว จากผลการวิจัยคร้ังนี้พบว่า มีหน่วยงานภายนอกร่วมให้การสนับสนุนเพ่ิมเติม เช่น 
โรงเรียน องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งชุมชนในพ้ืนท่ี เป็นไปได้ว่าปัจจัยเกื้อหนุนเหล่านี้มีผลต่อ
ความสําเร็จของโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืน  จึงนํามาเป็นข้อเสนอแนะเพื่อได้ทําการศึกษาวิจัยต่อเนื่องในคร้ังต่อไป    
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Abstract 

 The purposes of evaluation of self- sustaining lunch program in Primary School based on Sisaket College 
of Agriculture and Technology  were to assess the process of  self-sustaining lunch program in Primary 
School. Especially, the study of Sisaket College of Agriculture and Technology  lunch program  were based 
on CIPP model which  consisted of  context, input, process and product.  The research materials were rating 
scale questionnaire and unstructured selection interview.  The target groups were  administrators, teacher 
who responding on the program  and primary school belonging to Sisaket Primary Education Service Area 
which cooperating with Sisaket College of Agriculture and Technology  42 schools. The research started the 
research on fiscal year, 2013 
 The result on the field of the context found that the administrator who responding to the lunch program 
gave the opinion as good. They agreed on the regulation of  self- sustaining lunch program clearly as good. 
Filed of input found that the target group who answering the questionnaire gave the opinion as good.  
Moreover, the agreed with the college to review and adjust the objective plan to look after the environment as 
good.  The field of process found that  the populations who answering the questionnaire gave the opinion as 
good to agree with the college running the vegetation product or giving the animal treat following the project 
properly as very good.  The field of product found that the target group who answering the questionnaire gave 
the opinion as good to agree on the process of the college supporting the school to decrease the budget for 
the lunch program as good. The report of  theproject’s process found that there were the most complete on 
the academic and product to primary school which were supported school which took part in the project to 
have the raw material supporting the lunch program sustainly which affected to the children’s malnutrition on 
the student who were studying in the primary school belonging to Sisaket Education Service Area having the 
decrease tendency orderly. But the report of process project’s result had no any institute to support the 
program especially Sisaket College of Agriculture and Technology.  The result of study found that there are 
the outside institute to co-operate the program such as school, local administration, student’s parent and 
community. The factors above supported the self- sustaining lunch program successfully to have the comment 
and to do the next research.  
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1. บทนํา 
 โครงการอาหารกลางวันเป็นโครงการท่ีเกิดจากความ
ตระหนักของรัฐบาลท่ีมุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการใน
เด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับอาหารอย่างถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ ซ่ึงจะ เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อันเป็นปัจจัยท่ี
สําคัญต่อ ความสําเร็จในการพัฒนาคนและสังคมที่ มี
คุณภาพตามประเด็นยุทธศาสตร์สําคัญของรัฐบาลโดย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2534 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวัน และภาวะทุพ
โภชนาการของนักเรียนประถมศึกษา จึงได้แก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนนี้โดยการจัดต้ังกองทุนเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเกิดข้ึน โดยได้ตรา
พระราชบัญญัติ กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 
109 ตอนท่ี 42 ฉบับวันท่ี 8 เมษายน 2535) (สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2535) โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 9 
เมษายน 2535 เป็นต้นมา โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดต้ังกองทุนแต่ละปีไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ใน
ปีงบประมาณ 2542 รัฐบาลสามารถมีเงินกองทุนครบ 
6,000 ล้านบาท หลังจากมีพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 
2535 แล้ว ได้มีการดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร
กอง ทุน เ พ่ื อ โค ร งการอาหารกลาง วัน ใน โ ร ง เ รี ยน
ประถมศึกษาข้ึนเพ่ือดูแลโครงการ 

 1.1 ความสําคัญของปัญหา  โครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ภายใต้การบริหารจัดการ
และการสนับสนุนจากรัฐบาลและคณะกรรมการกองทุน

เพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในบริบททาง
สังคมที่แตกต่างกัน แต่ปัญหาภาวะทุพโภชนาการและการ
ขาดแคลนอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนยังเป็น
ปัญหาสําคัญ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความแตกต่างของ
การดําเนินโครงการหรือกระบวนการบริหารจัดการ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เป็นวิทยาลัยฯ 
หนึ่งท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาให้ดําเนินการ ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ การ
จัดการองค์ความรู้ พัฒนากระบวนการผลิตวัตถุดิบ เพ่ือ
สนองความต้องการของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
ปี งบประมาณ  2556 โ ดย ดํ า เนิ นก า ร ใน โ ร ง เ รี ยน
ประถมศึ กษาสั ง กั ดสํ านั ก ง าน เขตพื้ น ท่ี ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ จํานวน 42 โรงเรียน โดยได้รับ
จัดสรรงบประมาณดําเนินการจากสํานักความร่วมมือ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 1,055,880 
บาท จําเป็นท่ีจะต้องมีการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ
โครงการอาหารกลางวันในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศรีสะเกษ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงาน ผู้ประเมินจึงได้เลือกประเมินการ
กํากับดูแลโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืนของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา ต่อไป 
 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย  เพ่ือประเมินการกํากับดูแล
การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียน
ประถมศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
โดยประเมินใน 4 ด้านดังนี้ 1) ด้านบริบท (Context) 2) 
ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 3) ด้านกระบวนการ (Process) 
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4) ด้านผลผลิต (Product) โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือ
ศึกษาสภาพผลการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันของ
วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีศรีสะเกษ  
 1.3 ตัวแปรที่ศึกษา  ตัวแปรต้น ได้แก่ ผู้บริหาร ครู 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษและโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีดําเนินโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืน
ภายใต้การกํากับดูแลของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรี
สะเกษ  ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยด้านต่าง ๆ ท้ัง 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนําเข้า 
(Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต 
(Product) 
 1.4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
  [1]โครงการอาหารกลางวัน เกิดจากรัฐบาลมุ่ง
แก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ท่ีทําให้ภาวะการ
เจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 
โครงการอาหารกลางวันเร่ิมดําเนินการมาตั้งแต่ ปี 2495 
พบว่าโรงเรียนขาดงบประมาณในการดําเนินงานไม่สามารถ
จัดอาหารกลางวันให้นักเรียน ในปี พ.ศ. 2530 สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกําหนดนโยบายให้
โรงเรียนดําเนินโครงการอาหารกลางวันทุกโรงเรียน ก่อน
วันท่ี 5 ธันวาคม 2530 ภายใต้คําขวัญ 60 พรรษามหา
ราชา เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย ต่อมาปี 2534 รัฐบาล
ช่ วย เหลื อ เ ด็ก ในระ ดับประถมศึ กษา  กํ าหนดใ ห้ มี
พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา ในปี 2535 ได้จัดต้ังกองทุนเพ่ือ
โ ค ร ง ก า ร อ า ห า ร ก ล า ง วั น ใ น โ ร ง เ รี ย น
ประถมศึ กษา  วง เ งิ น  6,000 ล้ านบาท  เ พ่ื อ เป็ น ทุน
หมุนเวียนและใช้จ่ายสําหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือ
ภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ได้มี
มติคณะรัฐมนตรี 2542 ให้ถือว่าการส่งเสริมให้นักเรียนทุก
คนได้รับประทานอาหารกลางวันอ่ิมทุกวันเป็นนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล โดยเห็นชอบให้มีความร่วมมือในการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับประทาน
อาหารอ่ิมทุกวัน 
  [2]แนวคิดและหลักการเก่ียวกับรูปแบบการจัดการ
โครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 
(พ .ศ .2540-2544) “ใช้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 9 (พ .ศ .2545-2549 “อัญเชิญ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ใช้นําทางในการพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาฉบับ ท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) มุ่งสร้าง “สังคม
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) 
คนไทยมีคุณภาพนําความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข...” หากนําแผนพัฒนา
ฉบับท่ี 8,9,10 และ 11 มาบูรณาการรวมกันจะมองเห็นคน 
ความพอเพียง สังคมเป็นสุข สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
ท่ีมีเป้าประสงค์ให้คนเก่ง คนดี  มีความสุข โดยพันธกิจตาม
แผนพัฒนาฉบับท่ี 10 ในข้อแรกกล่าวถึง พัฒนาคนให้
คุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรู้อย่างเท่าทัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณภาพ จริยธรรม
อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกคนให้
ไ ด้ รั บ ก า ร พัฒน า ท้ั ง ท า ง ร่ า ง ก า ย  จิ ต ใ จ  ค ว า ม รู้ 
ความสามารถทักษะ การประกอบอาชีพและมีความม่ันคง
ในการดํารงชี วิต โดยเฉพาะการพัฒนากําลังแรงงาน
ระดับกลางให้มีคุณภาพเพิ่มเป็นร้อยละ 60 ของกําลัง
แรงงานท้ังหมด ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับการอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 
  [3]โครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืนภายใต้การ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
หลักการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืน 
สํ า นั ก ง า น โ ค ร ง ก า ร อ า ห า ร ก ล า ง วั น  สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกระทรวง ศึกษาธิการ
รายงาน ว่ า  โครงการอาหารกลาง วันแบบ ย่ั ง ยืน มี
รายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ความเป็นมา ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดําเนินโครงการ 
อาหารกลางวันแบบย่ังยืนร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต้ังแต่ปี 2546 ตามแนวทางการ
ปฏิบัติการโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืนปี 2550 
[4]แนวคิดการประเมินโครงการ โครงการ (Project) 
หมายถึง กระบวนการของการตัดสินคุณค่าเกี่ยวกับแผน
และการดําเนินงานของเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง หรือการดําเนินงาน
ต่อไปตลอดจนเลิกล้มโครงการแนวคิดการประเมินโครงการ 
รูปแบบการประเมินโครงการ (Model of Project 
Evaluation) ของ Daniel L.Stufflebeam เป็นรูปแบบท่ี
จะนํ ามา ใช้ประกอบ  ในการประ เ มินผลโครงการ 
Stufflebeam ให้นิยามของการประเมินว่า หมายถึง 
“กระบวนการวิ เคราะห์ เ พ่ือให้ไ ด้มา ซ่ึง ข้อมูล ท่ี เป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู่จะต้องทํา
การประเมิน 4 ด้าน หรือท่ีเรียกว่า CIPP คือ 1)การ
ป ร ะ เ มิ น สภ าพแ วดล้ อ ม ขอ ง โ ค ร ง ก า ร  ( Context 
Evaluation) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับสิ่งท่ีจะเป็น
ส่วนสําคัญในการช่วยกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 2)
การประเมินปัจจัยนําเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 
หมายถึง การประเมินทรัพยากรท่ีจําเป็นสําหรับการ
นํามาใช้ในการดําเนินโครงการ 3)การประเมินกระบวนการ
ดําเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) เป็นการ
ประเมินเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมของโครงการ การนํา
ปัจจัยเข้ามาใช้เหมาะสมมากน้อยเพียงไร 4)การประเมินผล
ผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เป็นการ
ประเมินเกี่ยวกับผลท้ังหมดจากการดําเนินโครงการว่าได้ผล
มากน้อยเพียงไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการท่ี
กําหนดไว้หรือไม่  
   

2.วิธีดําเนินการวิจัย   
 2.1 ประชากรในการประเมินคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และ
คณะครูโรงเรียนประถมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการอาหาร
กลางวันภายใต้การกํากับดูแลของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่าง (Sample) กลุ่มตัวอย่าง
ท่ีใช้ในการประเมิน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง ผู้บริหาร 
และคณะครูโรงเรียนประถมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการอาหาร

กลางวันภายใต้การกํากับดูแลของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ จํานวน 39 คน 
 2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยสร้างข้ึน
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบ
แนวคิดและวัตถุประสงค์การวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบ
รายการ (Check List) จํานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย 
ตําแหน่งงาน เพศ วุฒิการศึกษา ครูสอนประเภทวิชา 
สถานภาพ ประสบการณ์ด้านการสอน ตอนท่ี 2 แบบ
ประเมินการกํากับดูแลโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืน 
จํานวน 38 ข้อ แยกเป็นด้านบริบท 7 ข้อ ด้านปัจจัยนําเข้า 
9 ข้อ ด้านกระบวนการ 10 ข้อ และด้านผลผลิต จํานวน 
12 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
ลักษณะของแบบสอบถาม แบบปลายเปิด (Open ended) 
โดยมีข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือดังนี้ 
 2.2.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการกําหนด
ประเด็นต่างๆ ในการประเมิน 
 2.2.2 ขอคําปรึกษาแนะนําเพ่ิมเติมการสร้าง
แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ 
 2.2.3 นําเครื่องมือท่ีผู้ วิจัยสร้างข้ึนมาตรวจสอบ
ความครอบคลุมของเนื้อหา แล้วนํามาปรับปรุงเพ่ิมเติมให้
ถูกต้องและสมบูรณ์ 
 2.2.4 นําแบบสอบถามให้ผู้ เชี่ยวชาญจํานวน 5 
ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
ของแบบสอบถามและปรับปรุงเพ่ิมเติมให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์  
 2.2.5 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
และวัตถุประสงค์ (Index of Concurrence : IOC) 
 2.2.6 เลือกข้อคําถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ต้ังแต่ 0.80 ข้ึน ไปส่วนข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตํ่า
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กว่า  0.80 ทําการปรับปรุงแก้ ไขตามคําแนะนําของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 2.2.7 ปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ แล้วนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  จากกลุ่มตัวอย่าง ตาม
ข้ันตอนดังนี้ 

 2.3.1 ผู้วิจัยชี้แจงผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ โรงเรียนประถมศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการอาหารกลางวันภายใต้การกํากับดูแลของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ในการตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 39 ฉบับ 
 2.3.1 แจกและรับแบบสอบถามคืนท้ังหมด 39 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาแต่ละฉบับ มีแบบสอบถามท่ีมี
ความสมบูรณ์ครบท้ัง 39 ฉบับ 
 2.3.1 นําแบบสอบถามท้ัง 39 ฉบับ มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ นํามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติและแปรผลต่อไป  
 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  นําข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
  2.4.2 การวิเคราะห์และประเมินผลด้านบริบท 
(Context) ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ 
(Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2.4.3 การวิเคราะห์และประเมินผลปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 

3. ผลการวิจัย 
 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ครูผู้สอนคิดเป็นร้อยละ 89.74 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
66.67 วุฒิป ริญญาตรี  คิดเป็น ร้อยละ  64.10 ครูสอน
ประเภทวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 87.18 สถานภาพครูประจํา  

คิดเป็นร้อยละ  97.44 ประสบการณ์ด้านการสอนต้ังแต่ 5 
ปี  ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 89.74 
 3.2 การวิเคราะห์และประเมินผลด้านบริบท (Context) 
ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) 
และด้านผลผลิต (Product) โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน มีผลดังนี้ 
  3.2.1 ด้านบริบท (Context) พบว่าด้านบริบท 
ผู้บริหารครูมีความคิดเห็นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X
= 4.75) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความชัดเจนของระเบียบการ
ปฏิบัติโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืน ( X = 4.85)  มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ วิทยาลัยมีการกําหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ( X = 
4.67) 
  3.2.2 ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) พบว่าด้านปัจจัย
นําเข้า ผู้บริหารครูมีความคิดเห็นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ( X = 4.62) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือวิทยาลัยมีการ
ทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน ( X = 4.72) 
และมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ วิทยาลัยมีการสื่อสารให้บุคลากรทุก
คนทราบถึง วัตถุประสงค์ ตัวชี้ วัดและมาตรฐานของ
โครงการฯ อย่างท่ัวถึง  ( X = 4.51) 
  3.2.3 ด้านกระบวนการ (Process) พบว่าด้าน
กระบวนการ ผู้บริหารครูมีความคิดเห็นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ( X = 4.78) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ วิทยาลัยดําเนิน
กิจกรรมการผลิตพืชหรือเลี้ยงสัตว์ตามแผนงานกิจกรรม
โครงการอย่างเหมาะสม ( X = 4.90) และมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด
คือ วิทยาลัยมีการจัดเก็บข้อมูลโครงการอาหารกลางวัน
แบบย่ังยืนตามนโยบายท่ีกําหนด ( X = 4.67) 
  3.2.4 ด้านผลผลิต (Product) พบว่าด้านผลผลิต 
ผู้บริหารครูมีความคิดเห็นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X
= 4.63) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผลการดําเนินงานของวิทยาลัย
สนับสนุนให้โรงเรียนลดภาระค่าใช้จ่ายโครงการอาหาร



 
57 

 
กลางวัน ( X = 4.77) และมีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ วิทยาลัยได้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง (
X = 4.49) 
 3.3 การวิเคราะห์และประเมินผลปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ มีผลดังนี้  
  3.3.1 ปัญหาการกํากับดูแลโครงการ พบว่า ความ
ชัดเจนของนโยบายการดําเนินงาน ร้อยละ 12 รูปแบบการ
ดําเนินงานขาดความชัดเจน ร้อยละ 11 งบประมาณท่ีได้รับ
ล่าช้าและขาดความต่อเนื่อง ร้อยละ 8 ขาดความต่อเนื่อง
การประสานงานกับโรงเรียนประถมศึกษา ร้อยละ 4 
เปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับผดิชอบโครงการ ร้อยละ 4  
  3.3.2 ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการกํากับดูแล
โครงการ พบว่าวิทยาลัยฯ ควรจัดต้ังคณะกรรมการดูแล
โครงการให้มีความต่อเนื่อง ร้อยละ 13 วิทยาลัยฯ ควร
กําหนดวิธีการดําเนินงานโครงการที่ชัดเจน ร้อยละ 9 
วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดสรรงบประมาณก่อนเปิดภาคเรียน 
ร้อยละ 8 วิทยาลัยฯ ควรแต่งต้ังผู้ รับผิดชอบให้มีความ
ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี ร้อยละ 4 วิทยาลัยฯ ควรพัฒนา
ศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ ร้อยละ 3 วิทยาลัยฯ ควร
กําหนดโครงการลงในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ร้อย
ละ 2  
 

4. สรุปผลและอภิปรายผล 
4.1 การวิเคราะห์และประเมินบริบท (Context) การ

ประเมินการกํากับดูแลบริบทของโครงการอาหารกลางวัน
แบบย่ังยืน ดําเนินการประเมินในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ 
สภาพแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อการดําเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ แผนหรือระเบียบปฏิบัติในการ
ดําเนินงาน และโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
พบว่า ผู้บริหารครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันมี
ความคิดเห็นต่อ ความชัดเจนของนโยบายและวัตถุประสงค์
ของโครงการ แผนหรือระเบียบปฏิบัติในการดําเนินงาน 
และโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ในภาพรวม
อยู่ระดับมากและเห็นด้วยกับ ความชัดเจนของระเบียบการ

ปฏิบัติโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืนในระดับมาก และ
เห็นด้วยเป็นลําดับสุดท้ายว่า วิทยาลัยมีการกําหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ
ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสมเกียรติ จิร
ประเสริฐวงศ์ (2546 : บทคัดย่อ)  ได้ทําการวิจัยเร่ือง  
ความคิดเห็นของคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันต่อ
การจัดโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  
สั งกั ดสํ านั ก งานการประถมศึกษาจั งห วัด เพชรบุ รี  
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและครู
หัวหน้าโครงการ มีความคิดเห็นต่อการจัดโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
และโรงเรียนมีผังโครงสร้างการบริหารโครงการอาหาร
กลางวันและดําเนินการในรูปคณะกรรมการบริหาร
โครงการโดยมีหลักฐานการมอบหมายภารกิจ ใ ห้ มี
ผู้รับผิดชอบงานอาหารกลางวันโดยท่ีบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
กับโครงการอาหารกลาง วันมีจํ านวนเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบัติงานและเห็นด้วยกับ ความเห็นเกี่ยวกับระเบียบ/แนว
ปฏิบัติของโรงเรียนเก่ียวกับโครงการอาหารกลางวันใน
ระดับมาก ผู้บริหารหรือผู้ รับผิดชอบโครงการอาหาร
กลางวันมีหลักฐานกรอบ/นโยบายโครงการอาหารกลางวัน 
มีหลักฐานการประชุมคณะ กรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีเกี่ยวกับอาหารกลางวัน และโรงเรียนมีหลักฐาน
การสร้างการมีส่วนร่วมของเอกชนในการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
เข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง  มีหลักฐาน
แสดงระเบียบ/แนวปฏิบัติของโรงเรียนเกี่ยวกับโครงการ
อาหารกลางวัน และมีความเห็นว่าระเบียบ/แนวปฏิบัติของ
โรงเรียนเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันควรได้รับการ
ปรับปรุง  

4.2 การวิเคราะห์และประเมินปัจจัยนําเข้า (Input) การ
ประเมินการกํากับดูแลบริบทของโครงการอาหารกลางวัน
แบบย่ังยืน ดําเนินการประเมินในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ 
ระเบียบปฏิบัติการดําเนินงาน โครงสร้างการบริหารงาน
ของสถานศึกษา การกําหนดนโยบายของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีศ รีสะเกษ  ในการกํากับ ติดตามการ
ดําเนินงาน โครงการอาหารกลางวันอย่างย่ังยืนในโรงเรียน
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ประถมศึกษา พบว่า ผู้บริหารครูผู้ รับผิดชอบโครงการ
อาหารกลางวันมีความคิดเห็นต่อ ระเบียบปฏิบัติการ
ดําเนินงาน  โครงสร้างการบริหารงาน การกําหนดนโยบาย 
การกํากับติดตามการดําเนินงาน โครงการอาหารกลางวัน
อย่างย่ังยืนในโรงเรียนประถมศึกษา ในภาพรวมอยู่ระดับ
มาก และเห็นด้วยกับวิทยาลัย มีการทบทวนและปรับปรุง
แผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน ในระดับมาก และเห็นด้วยเป็น
ลําดับสุดท้ายว่า วิทยาลัยมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคน
ทราบถึง วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและมาตรฐานของโครงการฯ
อย่างท่ัวถึง  ในระดับมาก สอดคล้องกับงานประเมินของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ทํา การประเมิน
การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืนใน
โรงเรียนประถมศึกษา ภายใต้การดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า การวางแผนการ
ดําเนินงาน การมอบหมายหน้าท่ีการบริหารงาน แต่ละ
หน่วยงานเน้นมอบหมายให้บุคลากรท่ีมีภาระงานมากและ
ไม่มีความถนัดในเร่ืองอาหารกลางวันเป็นผู้รับผิดชอบ และ
เน้นงานด้านธุรการและการเงินเป็นภาระหลักทําให้มีการ
พัฒนาโครงการไม่ดีเท่าท่ีควร  นอกจากน้ี การทํางานมี
ลักษณะแยกส่วน ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ไม่มีการติดตามประเมินโครงการอย่างเป็นระบบ 

4.3 การวิเคราะห์และประเมินกระบวนการ (Process) 
การประเมินการกํากับดูแลบริบทของโครงการอาหาร
กลางวันแบบย่ังยืน ดําเนินการประเมินในประเด็นท่ี
เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้แก่ กระบวนการ
ดําเนินงาน การปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน การ
นิเทศ ติดตามผลการดําเนินโครงการอาหารกลางวันอย่าง
ย่ัง ยืนในโรงเรียนประถมศึกษา  พบว่า  ผู้บ ริหาร ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันมีความคิดเห็นต่อ การ
ดําเนินงานโครงการอาหารประกอบด้วย  กระบวนการ
ดําเนินงาน การปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน การ
นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการอาหารกลางวันอย่าง
ย่ังยืนในโรงเรียนประถมศึกษา ในภาพรวมอยู่ระดับมาก
และเห็นด้วยกับ วิทยาลัยดําเนินกิจกรรมการผลิตพืชหรือ

เลี้ยงสัตว์ตามแผนงานกิจกรรมโครงการอย่างเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด และเห็นเป็นลําดับสุดท้ายว่า วิทยาลัยมีการ
จัดเก็บข้อมูลโครงการอาหารกลางวัน แบบย่ังยืน ในระดับ
ม า ก  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น ป ร ะ เ มิ น ข อ ง สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ทํา การประเมินการ
ดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืนในโรงเรียน
ประถมศึกษา  ภายใต้การดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่างบประมาณอุดหนุน
จากรัฐบาลเป็นงบประมาณหลักท่ีโครงการอาหารกลางวัน
แบบย่ังยืนจัดสรรให้แก่โรงเรียนในรูปของการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธ์ุ พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ เพ่ือนําไป
ผลิตในโรงเรียน สนับสนุนวัตถุดิบให้โรงเรียนเพ่ือประกอบ
อาหารให้เด็กนักเรียน และให้การสนับสนุนทางด้าน
วิชาการ โดยการจัดอบรมความรู้ ในขณะเดียวกันแม้ว่าผล
จากการดําเนินงานทําให้แนวโน้มนักเรียนท่ีมีภาวะทุพ
โภชนาการลดลง 

4.4 การวิเคราะห์และประเมินผลผลิต  (Product) การ
ประเมินการกํากับดูแลบริบทของโครงการอาหารกลางวัน
แบบย่ังยืน ดําเนินการประเมินในประเด็นท่ีเกี่ยวกับ ผลท่ี
เกิดข้ึนหลังจากท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 
ได้ดําเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างย่ังยืนใน
โรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ผู้บริหาร ครูผู้ รับผิดชอบ
โครงการอาหารกลางวันมีความคิดเห็นต่อผลที่ เกิดข้ึน
หลังจากท่ีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ได้
ดําเนินการโครงการอาหารกลางวันอย่างย่ังยืนในโรงเรียน
ประถมศึกษา ในภาพรวมอยู่ระดับมาก และเห็นด้วยกับ ผล
การดําเนินงานของวิทยาลัยสนับสนุนให้โรงเรียนลดภาระ
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันในระดับมาก และเห็น
เป็นลําดับสุดท้ายว่าวิทยาลัยได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องในระดับมาก สอดคล้องกับงาน
ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ทํา 
การประเมินการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันแบบ
ย่ังยืน ในโรงเรียนประถมศึกษา ภายใต้การดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า การทํา
หน้าท่ีสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธ์ุ พันธ์ุพืช 
พันธ์ุสัตว์ เพ่ือนําไปผลิตในโรงเรียน สนับสนุนวัตถุดิบให้
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โรงเรียนเพ่ือประกอบอาหารให้เด็กนักเรียน และให้การ
สนับสนุนทางด้านวิชาการ และนักเรียนท่ีประสบภาวะทุพ
โภชนาการมีแนวโน้มลดลง และองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในโครงการอาหารกลางวันแบบย่ังยืนในระดับโรงเรียน
มากข้ึนแต่พึงพิจารณาว่า ยังมีโครงการอื่นๆ ท่ีเข้ามา
เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการของนักเรียนด้วย ดังนั้นผลท่ี
เกิดข้ึนมิใช่ผลจากการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
แบบย่ังยืนเพียงโครงการเดียว 

4.5 ข้อเสนอแนะการพัฒนาโครงการอาหารกลางวัน
แบบย่ังยืน การดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ควรเร่ิมต้นท่ี
โครงการฯ ซ่ึงควรมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและการบริหาร
จัดการโครงการฯบางประเด็น โดยสรุปรวมได้เป็นกลยุทธ์ 7 
ประการคือ 

4.5.1 การสร้างระบบฐานข้อมูล เพ่ือสามารถ
ดําเนินโครงการอย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพใน
การจัดสรรเงินงบประมาณให้ตรงกับกลุ่มนักเรียนท่ีควร
ได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและทันต่อเวลาการใช้เงิน 

4.5.2 การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้สภาพ
แท้จริงของปัญหาและการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการมีส่วน
ร่วมโดยใช้กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ให้ชุมชนระดับท้องถ่ินเข้ามา
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกําหนดรูปแบบแผนงาน ตลอดจน
การติดตามผลและการพัฒนาโครงการ 

4.5.3 การปรับปรุงโครงสร้างการดําเนินงาน เพ่ือ
ปรับบทบาทของคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
โครงการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ควรมีงบประมาณ
และคณะทํางานเต็มเวลาในการรับนโยบายไปกําหนด
แผนการดําเนินงาน 

4.5.4 การจัดสรรงบประมาณ เพ่ือมุ่งต่อผลการ
ดําเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีเน้นความสะดวก 
รวด เร็ ว  และสามารถตรวจสอบติดตามได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

4.5.5 การติดตามประเมินผลในภาพรวม เพ่ือสร้าง
ประสิทธิภาพในการประเมินผลและติดตามโดยมุ่งนําผลท่ี
ได้มาปรับเปลี่ยนและก่อให้เกิดประโยชน์ในการดําเนิน
โครงการอย่างแท้จริง 

4.5.6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานใน
ท้องถ่ิน และองค์กรเอกชนท้ังระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศในการดําเนินงานการระดมทุนและทรัพยากร
เพ่ิมเติม 

4.5.7 การรวมกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย เพ่ือให้ตรง
และสอดคล้องต่อความต้องการมากย่ิงข้ึนเนื่องจากแนวโน้ม
ปัญหาด้านทุพโภชนาการลดลงกลุ่มนักเรียนท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือจึงอาจรวมกลุ่มนักเรียน ไว้ในกลุ่มเป้าหมาย
ได้หากมีตัวชี้วัดท่ีเป็นมาตรฐาน 
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